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ΟΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΙΚΑΙ
ΗΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΠ..ΖΕΝΤΕΛΗΣΖΕΝΤΕΛΗΣ, , ΑνΑν. . ΚαθΚαθ. . ΕΜΠΕΜΠ ΚτηματολογίουΚτηματολογίου καικαι ΣυστημάτωνΣυστημάτων ΠληροφοριώνΠληροφοριών ΓηςΓης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑΗΜΕΡΙΔΑ 21.06.2006 21.06.2006 –– ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΑΑ..

««ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ... ... ΚΙΚΙ ΟΜΩΣΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙΚΙΝΕΙΤΑΙ......»»

ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ((σσ..ΚΚ) ) ΚΑΙΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ((σσ..ΥΥ))

ΔΕΙΔΕΙ σσ..ΚΚ::
γνωρίζουμεγνωρίζουμε καθολικάκαθολικά μεμε
αποδεικτικόαποδεικτικό τρόποτρόπο ποιοςποιος έχειέχει τιτι
καικαι πουπου σεσε κάθεκάθε χρονικήχρονική στιγμήστιγμή
μεμε αποτελεσματικόαποτελεσματικό τρόποτρόπο καικαι
γεωμετρικήγεωμετρική απεικόνισηαπεικόνιση

2 2 πόλοιπόλοι λειτουργίαςλειτουργίας ενόςενός σσ..ΚΚ

ΕΣΤΙΕΣΤΙ σσ..ΥΥ::
γνωρίζουμεγνωρίζουμε ποιοςποιος έχειέχει τιτι καικαι
περιγραφικάπεριγραφικά πουπου, , μόνομόνο εκεκ τωντων
μεταγεγραμμένωνμεταγεγραμμένων εμπραγμάτωνεμπραγμάτων
δικαιωμάτωνδικαιωμάτων

1 1 πόλοςπόλος λειτουργίαςλειτουργίας ενόςενός σσ..ΥΥ

μη γεωμετρικές
πληροφορίες

γεωμετρικές
πληροφορίες

μη γεωμετρικές
πληροφορίες
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ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ((σσ..ΚΚ) ) ΚΑΙΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ((σσ..ΥΥ))

•• υπάρχειυπάρχει γεωγραφικήγεωγραφική
απεικόνισηαπεικόνιση

•• πληροφορίεςπληροφορίες επαρκείςεπαρκείς, , 
πλήρειςπλήρεις, , αξιόπιστεςαξιόπιστες, , 
ενήμερεςενήμερες καικαι διαθέσιμεςδιαθέσιμες

•• πληροφορίεςπληροφορίες μεμε
αποδεικτικήαποδεικτική ισχύισχύ

•• πληροφορίεςπληροφορίες καθολικέςκαθολικές
πουπου αφορούναφορούν όλοόλο τοτο
γεωγραφικόγεωγραφικό χώροχώρο

•• απεικόνισηαπεικόνιση τηςτης
πραγματικότηταςπραγματικότητας σεσε κάθεκάθε
χρόνοχρόνο ttii. . ΕνήμερηΕνήμερη
πληροφορίαπληροφορία σεσε realreal--timetime

•• δενδεν υπάρχειυπάρχει γεωγραφικήγεωγραφική
απεικόνισηαπεικόνιση ((αστικέςαστικές περιοχέςπεριοχές: : 
ισοδύναμοισοδύναμο σύστημασύστημα))

•• διαφοροποίησηδιαφοροποίηση ωςως προςπρος τοτο πλήθοςπλήθος
τωντων πληροφοριώνπληροφοριών καικαι τιςτις ιδιότητέςιδιότητές
τουςτους

•• διαφοροποίησηδιαφοροποίηση ωςως προςπρος τηντην
αποδεικτικότητααποδεικτικότητα: : τεκμήριοτεκμήριο
ΔημοσίουΔημοσίου, , ΔασικόςΔασικός χώροςχώρος

•• πληροφορίεςπληροφορίες πουπου δενδεν καλύπτουνκαλύπτουν
όλοόλο τοτο γεωγραφικόγεωγραφικό χώροχώρο, , αλλάαλλά
μόνομόνο έναένα τμήματμήμα τωντων εντόςεντός
συναλλαγήςσυναλλαγής ακινήτωνακινήτων

•• σεσε κάθεκάθε χρόνοχρόνο ttii προβάλλονταιπροβάλλονται οιοι
πραγματικότητεςπραγματικότητες τωντων χρόνωνχρόνων
tt11,,tt22,,……ttδδ<t<tii πουπου αντιστοιχούναντιστοιχούν στιςστις
τελευταίεςτελευταίες μεταγεγραμμένεςμεταγεγραμμένες
δικαιοπραξίεςδικαιοπραξίες..

ΔΕΙΔΕΙ σσ..ΚΚ:: ΕΣΤΙΕΣΤΙ σσ..ΥΥ, , ΝΝ..σσ..ΥΥ::

ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ((σσ..ΚΚ) ) ΚΑΙΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ((σσ..ΥΥ))

5 5 χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά ενόςενός
αναπτυξιακούαναπτυξιακού σσ..ΚΚ = = ΑΑ..σσ..ΚΚ

5 5 αδυναμίεςαδυναμίες ενόςενός σσ..ΥΥ ήή ενόςενός
νομικοκεντρικούνομικοκεντρικού σσ..ΚΚ = = ΝΝ..σσ..ΚΚ

σσ..ΥΥ ⊂⊂ ΝΝ..σσ..ΚΚ ⊂⊂ ΑΑ..σσ..ΚΚ

απαξίωση του Ν.σ.Κ από μη
ενημέρωση των γεωμετρικών
μεταβολών: κοινοχρήστων
χώρων, περιγραμμάτων κτιρίων
κ.α.

α.                               β. 
Τηρούμενη κατάσταση Πραγματική κατάσταση

από Ν.σ.Κ από Α.σ.Κ
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ

ΤοΤο ΑΑ..σσ..ΚΚ

ΌφελοςΌφελος

ΠρόσθετοΠρόσθετο
ΚόστοςΚόστος ΑΑ..σσ..ΚΚ

είναιείναι έναένα ελαστικόελαστικό σύστημασύστημα πουπου αποτελείαποτελεί βασικόβασικό εργαλείοεργαλείο γιαγια τοτο
μετασχηματισμόμετασχηματισμό ήή τηντην αντικατάστασηαντικατάσταση αναποτελεσματικώναναποτελεσματικών
μηχανισμώνμηχανισμών ήή διαδικασιώνδιαδικασιών ήή λειτουργιώνλειτουργιών τουτου ΔημόσιουΔημόσιου ήή
ΙδιωτικούΙδιωτικού τομέατομέα πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τατα χωρικάχωρικά δεδομέναδεδομένα καικαι
ειδικότεραειδικότερα αφορούναφορούν θέματαθέματα::
•• OperationOperation: : υποστηρίζονταιυποστηρίζονται διαδικασίεςδιαδικασίες καικαι προσφέρονταιπροσφέρονται υπηρεσίεςυπηρεσίες
•• ManagementManagement: : διαδικασίεςδιαδικασίες υλοποίησηςυλοποίησης τωντων πολιτικώνπολιτικών αποφάσεωναποφάσεων
•• PolicyPolicy: : διαμόρφωσηδιαμόρφωση τουτου σχεδιασμούσχεδιασμού καικαι προγρπρογρ//τισμούτισμού τηςτης πολιτικήςπολιτικής

•• δημιουργίαδημιουργία, , εξεξ’’ ορισμούορισμού, , συνθηκώνσυνθηκών επιτάχυνσηςεπιτάχυνσης τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης
τηςτης χώραςχώρας σεσε τομείςτομείς πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τατα χωρικάχωρικά δεδομέναδεδομένα

•• αντιμετώπισηαντιμετώπιση τωντων θεμάτωνθεμάτων ήή τωντων προβλημάτωνπροβλημάτων γρήγοραγρήγορα,,
αποτελεσματικάαποτελεσματικά μεμε πολυεπίπεδηπολυεπίπεδη οικονομίαοικονομία σεσε χρόνοχρόνο καικαι χρήμαχρήμα

ΣΣVVAAσΚσΚ –– ΣΣVVσΚσΚ ≅≅ 0   0   ήή ΣΣVVAAσΚσΚ = = ΣΣVVσΚσΚ άραάρα σσ..ΚΚ = = ΑΑ..σσ..ΚΚ = = ΕΕ..ΚΚ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΤΟ ΔΕΙΔΕΙ

•• ΦορέαςΦορέας σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ
αυτόνομοςαυτόνομος

•• ΣυνολικόςΣυνολικός σχεδιασμόςσχεδιασμός
τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης,,
τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας,,
τηςτης ενημέρωσηςενημέρωσης καικαι
τηςτης τήρησηςτήρησης τουτου ΕΕ..ΚΚ

•• ΚαθολικότηταΚαθολικότητα τουτου ΕΕ..ΚΚ ωςως
προςπρος τηντην έκτασηέκταση (132 (132 εκεκ
στρστρ.) .) καικαι τουςτους κυρίουςκυρίους ήή
διαχειριστέςδιαχειριστές

ΤΟΤΟ ΕΣΤΙΕΣΤΙ

•• ΟΚΧΕΟΚΧΕ, , ΚΑΕΚΑΕ, , ΜΜ..ΚΚ..ΓΓ εντόςεντός σσ..ΥΥ
ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ ΥπΥπ. . ΔικαιοσύνηςΔικαιοσύνης

•• ΝΝ1647/86, 1647/86, ΝΝ1957/91, 1957/91, ΝΝ2145/93, 2145/93, 
ΝΝ2249/94, 2249/94, ΝΝ2242/94, 2242/94, ΝΝ2261/94, 2261/94, 
ΝΝ2308/95, 2308/95, ΝΝ2508/97, 2508/97, ΝΝ2264/98, 2264/98, 
ΝΝ2971/01, 2971/01, ΝΝ3127/03, 3127/03, ΝΝ3208/03, 3208/03, 
ΝΝ3212/03, ..............3212/03, ..............

•• ΑστικόςΑστικός χώροςχώρος 6%      6%      √√ -- ((ΝΠΔΔΝΠΔΔ))
ΑγροτικόςΑγροτικός χώροςχώρος 27% 27% √√ -- ΔΗΜΟΣΙΟΔΗΜΟΣΙΟ
ΔασικόςΔασικός χώροςχώρος 67%67% ΧΧ

⎬
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΤΟ ΔΕΙΔΕΙ

•• ΠεριφερειακήΠεριφερειακή ανάπτυξηανάπτυξη ΕΕ..ΚΚ, , 
προτεραιότητεςπροτεραιότητες, , ίδρυσηίδρυση ΚΓΚΓ εξεξ
αρχήςαρχής (t(t00==ανάθεσηανάθεση μελετώνμελετών), ), 
συνολικάσυνολικά μικρούμικρού αριθμούαριθμού, , μεμε
μείωσημείωση τουτου κόστουςκόστους
λειτουργίαςλειτουργίας χωρίςχωρίς μείωσημείωση τηςτης
ποιότηταςποιότητας τωντων
προσφερομένωνπροσφερομένων υπηρεσιώνυπηρεσιών

• Ανάθεση μελετών ώστε να
ιδρύονται εξ’ αρχής Κ.Γ.

ΤΟΤΟ ΕΣΤΙΕΣΤΙ

•• ΜΜ..ΚΚ..ΓΓ = 74+23+....= 74+23+....
μεμε υψηλόυψηλό καικαι επιδοτούμενοεπιδοτούμενο κόστοςκόστος
λειτουργίαςλειτουργίας..
μεμε ακριβέςακριβές καικαι κακέςκακές τιςτις ελάχιστεςελάχιστες
προσφερόμενεςπροσφερόμενες υπηρεσίεςυπηρεσίες
μεμε ροπήροπή τοτο ΕΕ..ΚΚ νανα εκφυλιστείεκφυλιστεί σεσε σσ..ΥΥ μεμε
χάρτεςχάρτες
μεμε τατα μειονεκτήματαμειονεκτήματα τηςτης διαρχίαςδιαρχίας ((ΚΑΕΚΑΕ, , 
σσ..ΥΥ))
μημη λειτουργίαλειτουργία τωντων διαδικασιώνδιαδικασιών ((πρόδηλοπρόδηλο
σφάλμασφάλμα, , εκούσιαεκούσια δικαιοδοσίαδικαιοδοσία, , κκ. . δικαστήςδικαστής))
μημη εξυπηρέτησηεξυπηρέτηση τωντων πολιτώνπολιτών
..........................................................................................................................

•• ΔιασποράΔιασπορά τωντων εντασσομένωνεντασσομένων περιοχώνπεριοχών, , 
ώστεώστε νανα μημη μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει ίδρυσηίδρυση ΚΚ..ΓΓ

ΣV
τή
ρη
ση
ς

α/α Κ.Γ1 2 Π=13 Ν=52

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΣΕ REAL TIMEREAL TIME

• με δικαιοπραξία: βελτιστοποίηση της υπάρχουσας διαδικασίας
στις μεταβολές της κυριότητας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων

• χωρίς δικαιοπραξία: διεύρυνση του συστήματος με πρόσθετες
ή διαφορετικές διαδικασίες, ώστε να ικανοποιηθούν οι πιεστικά
άμεσες ανάγκες ενημέρωσης-τήρησης από τη μεταβολή των
χωρικών δεδομένων

ΕνημέρωσηΕνημέρωση απόαπό κάθεκάθε μεταβολήμεταβολή τωντων χωρικώνχωρικών δεδομένωνδεδομένων
πουπου πραγματοποιείταιπραγματοποιείται
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΣΕ REAL TIMEREAL TIME

ΠερίγραμμαΠερίγραμμα κτιρίουκτιρίου::
•• διαγραφήδιαγραφή
•• εγγραφήεγγραφή
•• μεταβολήμεταβολή

•• ενημέρωσηενημέρωση
νόμιμωννόμιμων κτιρίωνκτιρίων

• μημη νόμιμανόμιμα κτίριακτίρια
(14.03.1983)(14.03.1983)

ΌριαΌρια κοινοχρκοινοχρ. . χώρωνχώρων
•• διάγρδιάγρ. . εφαρμογήςεφαρμογής

(28.03.1979)(28.03.1979)
•• πράξειςπράξεις αναλογισμούαναλογισμού
•• πράξειςπράξεις εφαρμογήςεφαρμογής
•• οικοδομησιμότηταοικοδομησιμότητα
•• άτυπεςάτυπες μεταβολέςμεταβολές

ΠραγματικήΠραγματική κατάστασηκατάσταση
≠≠

ΝομικήςΝομικής κατάστασηςκατάστασης

ΠερίγραμμαΠερίγραμμα καικαι εμβαδόνεμβαδόν
ΑΑ ∈∈ γγ

ΠολεοδομικάΠολεοδομικά στοιχείαστοιχεία
≠≠

ΝομικάΝομικά στοιχείαστοιχεία

ΕνημέρωσηΕνημέρωση τουτου συστήματοςσυστήματος απόαπό γεωμετρικέςγεωμετρικές μεταβολέςμεταβολές χωρίςχωρίς δικαιοπραξίαδικαιοπραξία

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
1. 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΔΙΑΣΤΑΣΗ

•• απλοποίησηαπλοποίηση ήή βελτίωσηβελτίωση τωντων διαδικασιώνδιαδικασιών καικαι δραστικήδραστική μείωσημείωση τηςτης
γραφειοκρατίαςγραφειοκρατίας καικαι αύξησηαύξηση τηςτης διαφάνειαςδιαφάνειας

•• άρσηάρση τωντων γεωγραφικώνγεωγραφικών περιορισμώνπεριορισμών στιςστις συναλλαγέςσυναλλαγές
•• ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών σεσε καθημερινόκαθημερινό διευρυνόμενοδιευρυνόμενο
τρόποτρόπο επικοινωνίαςεπικοινωνίας καικαι ηη προσέλκυσηπροσέλκυση περισσοτέρωνπερισσοτέρων χρηστώνχρηστών στιςστις νέεςνέες
διαδικτυακέςδιαδικτυακές τεχνολογίεςτεχνολογίες. (. (πολιτώνπολιτών, , επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , δημοσίωνδημοσίων ΦορέωνΦορέων ήή
ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών))

•• πολλαπλήπολλαπλή εκμετάλλευσηεκμετάλλευση τωντων χωρικώνχωρικών δεδομένωνδεδομένων μεμε τηντην εντατικήεντατική ήή
επαναληπτικήεπαναληπτική χρήσηχρήση τωντων διαθέσιμωνδιαθέσιμων πληροφοριώνπληροφοριών πουπου εξασφαλίζειεξασφαλίζει τητη
βιωσιμότητάβιωσιμότητά τουτου

•• ενήμερεςενήμερες πληροφορίεςπληροφορίες σεσε realreal--timetime
•• ασφάλειαασφάλεια στιςστις συναλλαγέςσυναλλαγές καικαι ηη μείωσημείωση τουτου κινδύνουκινδύνου
•• αυτοματοποίησηαυτοματοποίηση τωντων μεταβολώνμεταβολών τωντων εμπράγματωνεμπράγματων δικαιωμάτωνδικαιωμάτων
•• ηη προβολήπροβολή επιλεγμένωνεπιλεγμένων στοιχείωνστοιχείων μέσωμέσω διαδικτύουδιαδικτύου, , μεμε εγγυημένοεγγυημένο επίπεδοεπίπεδο
ασφάλειαςασφάλειας τωντων διακινούμενωνδιακινούμενων πληροφοριώνπληροφοριών

•• ................................................................................................................................
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
2. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΔΙΑΣΤΑΣΗ

•• δενδεν υπάρχειυπάρχει Accrued RevenueAccrued Revenue
•• δενδεν υπάρχειυπάρχει breakbreak--even pointeven point
•• δενδεν υπάρχειυπάρχει dVdV αλλάαλλά ΣΣVV

ΔΕΙΔΕΙ

ΕΣΤΙΕΣΤΙ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
3. 3. ΟΦΕΛΟΣΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

βελτιστοποίησηβελτιστοποίηση τωντων διαδικασιώνδιαδικασιών στιςστις μεταβολέςμεταβολές κυριότηταςκυριότητας μεμε δικαιοπραξίαδικαιοπραξία

ΙσχύειΙσχύει σήμερασήμερα::
tt00<t<t11< t< t22< t< t33< t< t44

ΕπιθυμητόςΕπιθυμητός στόχοςστόχος::
tt00==tt11== tt22== tt33== tt44

ΕΦΟΡΙΑ

Φόροι t0

ΣΥΜΒΑΛ-

ΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Δικαιοπραξία t1

Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ

Αποστολή t2 – Καταγραφή t3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Δανειοδότηση t4

ΔΕΙΔΕΙ ΕΣΤΙΕΣΤΙ

•• οικονομικόοικονομικό όφελοςόφελος εκεκ τηςτης απλοποίησηςαπλοποίησης
•• έλεγχοςέλεγχος τίτλωντίτλων, , παράστασηπαράσταση δικηγόρωνδικηγόρων κκ..αα..

• τυποποίησητυποποίηση συμβολαίωνσυμβολαίων καικαι
διαγραμμάτωνδιαγραμμάτων
•• απλοποίησηαπλοποίηση σύνταξηςσύνταξης δικαιοπραξιώνδικαιοπραξιών
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
4. 4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LISLIS

ΗΗ εξάντλησηεξάντληση τωντων δυνατοτήτωνδυνατοτήτων επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται μεμε τηντην ιεραρχημένηιεραρχημένη
ανάπτυξηανάπτυξη ελαστικώνελαστικών καικαι ορθολογισμένωνορθολογισμένων LISLIS

•• SubLISSubLIS εκτιμήσεωνεκτιμήσεων μεμε δυνατότηταδυνατότητα προσδιορισμούπροσδιορισμού τηςτης αγοραίαςαγοραίας ((MVMV) ) ήή
φορολογητέαςφορολογητέας ((TV) TV) αξίαςαξίας

•• SubLISSubLIS φορολογίαςφορολογίας τωντων ακινήτωνακινήτων. . ΑπαιτείταιΑπαιτείται::
διασταύρωσηδιασταύρωση πληροφοριώνπληροφοριών διαφορετικώνδιαφορετικών πηγώνπηγών ((νομικώννομικών, , πολεοδομικώνπολεοδομικών καικαι
πραγματικώνπραγματικών στοιχείωνστοιχείων))
διαχωρισμόςδιαχωρισμός τουτου ακινήτουακινήτου σταστα συστατικάσυστατικά τουτου μέρημέρη ((αα = = γγ + + ββ))
γνώσηγνώση τουτου χρόνουχρόνου τηςτης προηγούμενηςπροηγούμενης μεταβίβασηςμεταβίβασης τουτου ακινήτουακινήτου

• SubLISSubLIS οικιστικήςοικιστικής ανάπτυξηςανάπτυξης::
επιτρεπόμενεςεπιτρεπόμενες χρήσειςχρήσεις καικαι λοιπάλοιπά πολεοδομικάπολεοδομικά δεδομέναδεδομένα
διαχείρισηδιαχείριση μεταβολώνμεταβολών δόμησηςδόμησης
αυθαίρετεςαυθαίρετες κατασκευέςκατασκευές
διαχείρισηδιαχείριση διατηρητέωνδιατηρητέων κτιρίωνκτιρίων
......

•• SubLISSubLIS επενδύσεωνεπενδύσεων επίεπί ακινήτωνακινήτων::
αποτελεσματικότερηαποτελεσματικότερη πολιτικήπολιτική γηςγης μεμε εκεκ τωντων προτέρωνπροτέρων προβλέψιμαπροβλέψιμα αποτελέσματααποτελέσματα
γνώσηγνώση τωντων κανόνωνκανόνων προσδιορισμούπροσδιορισμού τηςτης βέλτιστηςβέλτιστης χρήσηςχρήσης καικαι αξιόπιστααξιόπιστα δεδομέναδεδομένα
αξιολόγησηςαξιολόγησης τηςτης επένδυσηςεπένδυσης

•• SubLISSubLIS ……
•• ΜεμονωμένεςΜεμονωμένες εφαρμογέςεφαρμογές απόαπό αυξανόμενουςαυξανόμενους χρήστεςχρήστες

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ..
4. 4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LISLIS
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σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ:: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Από τα αναφερθέντα προκύπτειπροκύπτει τιτι δενδεν γίνεταιγίνεται πουπου έπρεπεέπρεπε νανα γίνειγίνει καικαι τιτι
γίνεταιγίνεται πουπου δενδεν έπρεπεέπρεπε νανα γίνειγίνει

•• σσ..ΚΚ ≡≡ ΑΑ..σσ..ΚΚ ≡≡ ΕΕ..ΚΚ ≠≠ σΥσΥ μεμε χάρτεςχάρτες

•• ΟΟ αναπτυξιακόςαναπτυξιακός χαρακτήραςχαρακτήρας τουτου ΕΚΕΚ::
είναιείναι τοτο απαραίτητοαπαραίτητο στοιχείοστοιχείο γιαγια τοτο μετασχηματισμόμετασχηματισμό ήή τηντην αντικατάστασηαντικατάσταση
αναποτελεσματικώναναποτελεσματικών μηχανισμώνμηχανισμών ήή διαδικασιώνδιαδικασιών ήή λειτουργιώνλειτουργιών σεσε θέματαθέματα πουπου
σχετίζονταισχετίζονται μεμε τατα χωρικάχωρικά δεδομέναδεδομένα
είναιείναι τοτο μοναδικόμοναδικό δεδομένοδεδομένο μεμε τοτο οποίοοποίο μπορείμπορεί νανα δικαιολογηθείδικαιολογηθεί ηη μεγάλημεγάλη
««επένδυσηεπένδυση ΚτηματολόγιοΚτηματολόγιο»»
είναιείναι τοτο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό μεμε τοτο οποίοοποίο πρέπειπρέπει, , υπόυπό τιςτις αναφερθείσεςαναφερθείσες προϋποθέσειςπροϋποθέσεις, , 
καικαι μπορείμπορεί χωρίςχωρίς πρόσθετοπρόσθετο κόστοςκόστος, , νανα γίνειγίνει ηη συνέχισησυνέχιση καικαι ολοκλήρωσηολοκλήρωση τουτου ΈργουΈργου
επιβάλλειεπιβάλλει τηντην άμεσηάμεση λειτουργίαλειτουργία ΚΓΚΓ
απαιτείαπαιτεί εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό τηςτης ισχύουσαςισχύουσας νομοθεσίαςνομοθεσίας μεμε τιςτις αναγκαίεςαναγκαίες θεσμικέςθεσμικές
αλλαγέςαλλαγές

•• ΗΗ παραβίασηπαραβίαση τωντων κανόνωνκανόνων, , οιοι λανθασμένεςλανθασμένες ήή αυθαίρετεςαυθαίρετες επιλογέςεπιλογές οδηγούνοδηγούν σεσε
ακριβάακριβά λάθηλάθη, , πουπου τατα πληρώνουνπληρώνουν οιοι άλλοιάλλοι καικαι ενεν προκειμένωπροκειμένω οιοι ιδιοκτήτεςιδιοκτήτες

ΟΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑΗΜΕΡΙΔΑ 21.06.2006 21.06.2006 –– ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΑΑ..

««ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ... ... ΚΙΚΙ ΟΜΩΣΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙΚΙΝΕΙΤΑΙ......»»


